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Vragen van het statenlid mevr. Pijpelink en dhr. Van Hertum (PvdA) ingevolge artikel 44 reglement van orde

 
AANHANGSEL 

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2018 nummer 287. 
 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het regle-
ment van orde inzake Bonussen PZEM  

Antwoorden van gedeputeerde staten: 

(ingekomen 12 december 2018)  

1. Wat vinden Gedeputeerde Staten van 
de bonussen die de PZEM uitkeert aan 
de betreffende topfuncties? Zijn Gede-
puteerde Staten het met de PvdA eens 
dat deze bonussen ongepast, onge-
hoord en onfatsoenlijk zijn? 
 

1. We vinden het als college niet passend dat 
PZEM dit soort retentiebonussen heeft uit-
gekeerd. 

2.  Welke formele en informele acties kun-
nen Gedeputeerde Staten uitvoeren 
om de bonussen van tafel te krijgen en 
/ of toekomstige ongehoorde bonussen 
bij PZEM te voorkomen? 
 

2. De aandeelhouders gaan formeel-juridisch 
niet over de bezoldiging van personeelsle-
den bij PZEM. Dit is aan de Raad van Be-
stuur.  
Wel zijn de aandeelhouders bevoegd een 
beloningsbeleid vast te stellen voor de 
Raad van Bestuur en Raad van Commis-
sarissen. 
In de Algemene vergadering van Aandeel-
houders op 13 december 2017 is door de 
aandeelhouders het beloningsbeleid PZEM 
vastgesteld voor de Raad van Bestuur en 
Raad van Commissarissen van PZEM. Dit 
beleid is in lijn met de door uw Staten vast-
gestelde Beleidsnota Verbonden partijen. 
 
Aangezien er echter sprake is van publiek 
aandeelhouderschap hebben de aandeel-
houders in de Algemene vergadering van 
Aandeelhouders PZEM op 12 december 
2018, na berichtgeving in de media over dit 
onderwerp, hun verontwaardiging en af-
keuring uitgesproken over de uitkering van 
bonussen aan een aantal personeelsleden 
bij PZEM. 
De aandeelhouders hebben een moreel 
appel gedaan op de Raad van Bestuur en 
de Raad van Commissarissen in hun rol 
als toezichthouder, om dit soort bonussen 
in de toekomst te voorkomen.  
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In de Algemene vergadering van Aandeel-
houders hebben de aandeelhouders aan-
gegeven dat de governancecommissie van 
de aandeelhouders een gesprek wil met de 
remuneratiecommissie van PZEM over dit 
onderwerp. De Raad van Commissarissen 
heeft dit gesprek toegezegd. 
 

3. Zijn Gedeputeerde Staten bereid om 
met de overige aandeelhouders van 
de PZEM om tafel te gaan en samen 
de bonussen van de PZEM te veroor-
delen? En indien ja, in de aandeelhou-
dersvergadering druk uit te oefenen 
om toekomstige excessieve bonussen 
te voorkomen? 
 

3. Zie antwoord 2. 

    
    
    
    
    
    
    

 
 

 MIDDELBURG,  8 januari 2019 
 
 

Namens de fractie van  PvdA, 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

mevr. Pijpelink en dhr. Van Hertum Drs. J.M.M. Polman 
 A.W. Smit 

 
 
 
 
 
 


